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 למציע נחיות ה

 
זכויות .1 לרכישת  להציע הצעות  הנחיות למבקשים  יפורטו  החייב  הם ילהלן  ת.ז.  חנה  ,  יםשל  נושאת  סגל, 

, פתח  22  ליעזרוקמת ברחוב אריה בן אה הממדירב  028640225חזקאל סגל, נושא ת.ז.  י  ויוסף  033314196

 ", בהתאמה(; הדירה "-" ובעלי הזכויות)להלן: " 139תת חלקה  56חלקה   6811כגוש  ההידועתקווה 

 מסמכי ההזמנה מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן:  .2

 הזמנה להציע הצעות. .2.1

 הנחיות למציע.  .2.2

 טופס הצעה.  .2.3

 נוסח חוזה מכר.  .2.4
 

 מקרקעין.  וות דעת שמאי ח .2.5

 (."מסמכי ההזמנה" : שמאי, יכונו להלןה פחיהם ולמעט חוות דעתס)מסמכים אלו לרבות נ

ההזמנה כפופה לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה השונים יהיה   .3

מך הנחיות  מס   -ה  י חוזה המכר, עדיפות שני  -סדר העדיפות ביניהם הסדר המפורט להלן: עדיפות ראשונה  

שליש עדיפות  להציע    -ת  ילמציע,  ההזמנה  רביעימסמך  עדיפות  אף    -ת  הצעות,  על  ההזמנה.  מסמכי  יתר 

 האמור, בכל מקרה של הוראות סותרות תגבר ההוראה שיש בה להרבות בחיובי הקונה.

 מפורטים במסמכי ההזמנה.  ווהזכויות ב  נכסאור הית .4

י  אחריות כלשה  םאחראי  יו הי לא  ו מי מטעמו  ו/א   כונס הנכסים המידע ניתן למציעים לצרכי נוחיות בלבד.   .5

  ההזמנה להציע הצעות  ו/או למידע הכלול במסמכי   ו ו/או באשר לזכויות ב   וו/או לגבי מצב  נכסאור ה ילגבי ת

זכויות  ו  ,ו/או לאמור בחוות הדעת השמאית שבמסמכי ההזמנה, המצורפים כולם לשם נוחיות המציע בלבד

כי אין בחוות דעת    ,בהר גםומ .  אישור בית המשפטוף לפבכ   as-isובמצבן    ומצבב  ות נמכר  בנכס  ויותבעלי הזכ

 השמאי כל מצג או התחייבות מטעם השמאי למציעים.  

ועל אחריותו את ה בעצמו  לבדוק  מציע  כל  זכויות  נכסעל  טיב  ההצעה, המצב התכנוני    ובהמוכרים  ,  נשוא 

 ועל אחריותו.  והמשפטי של הנכס, והצעתו תוגש בהסתמך על בדיקותיו הוא



 

 

חבכתב  תהצעו .6 כשהן  להגיש  יש  בסעיף  ,  כמפורט  בצ  7תומות  בנקאית  ילהלן,  המחאה  "לפקודתרוף  תיק  : 

 מהסכום המוצע.   10%בשיעור של  ,"529231-10-21מס'  האכיפה והגבייה

משרד    -נדב לב  בכתובת להלן:    12:00בשעה    31.1.2022עד ליום    את ההצעות יש למסור, במעטפה סגורה, .7

 .076-5106350; פקס: 073-7925760טל': , גבעתיים, 16, מגדל השחר, קומה  4ון שר  לעורכי דין, מרח' אריא

 את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההצעה בלבד ויחולו ההוראות הבאות:  .8

 .בשקלים חדשיםההצעות יהיו נקובות  .8.1

או   .8.2 עו"ד  לכך וחתימתו תאומת בחתימת  יחתום בטופס ההצעה במקום המיועד  המציע 

המצ היה  תי רו"ח.  חתימת ע  בשולי  יפורטו  האיאגיד,  פרטיו  )או ו  החותם  של  שיים 

התאג  בשם  כמחייבת החותמים(  לעיל,  לאמור  בנוסף  והחתימה תאומת,  על ההצעה,  יד 

 את התאגיד ע"י עוה"ד/רוה"ח של התאגיד. 

בחתימתו על ההצעה ביחס לנכס מקבל עליו המציע את מלוא תנאי החוזה ביחס לנכס  .8.3

 נה. מסמכי ההזמ זה עצמו וכן את מלוא תנאיהחו המוצע, כאילו חתם על 

אי המכירה יהיו בהתאם לתנאי חוזה המכר ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא עפ"י  נת

 .  הכונסהמוחלט של    ושיקול דעת

במקומות   .8.4 )למעט  ההזמנה  בטופס  או  המכר  בחוזה  הוספה  ו/או  מחיקה  ו/או  שינוי  כל 

יע(  טים ע"י המצ במפורש להשלמת פרעדו ויי  נאמר בהם במפורש שניתן למחוק ו/או  אשר

ההצעה,   לפסילת  להביא  כדי  בהם  הנכסיםובמידה  יש  דעתי   כונס  שיקול  עפ"י    ו חליט 

 הבלעדי, לעשות כן. 

מלאה .8.5 חתימה  יחתום  חותמת   ן ולעניי)  המציע  את  כוללת  מלאה  חתימה  זה  מסמך 

בתאגיד( המדובר  אם  ב   התאגיד  ההזמנה  במסמכי  מהמקומות  אחד  כל  מ ליד  לא  יהם 

 טים. פר

  תחולט.   ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתוסופית  ו תשובה  ו, בין לפני שניתנה לעתור בו מהצמציע שיחז .9

לאכוף על המציע את הצעתו, ולחייבו בסכומי פיצוי    נכסים כונס ה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  

 נוספים.  

צעתו. כל מציע כאמור,  בלת האי ק  באופן סופי, על  ע שהצעתו לא התקבלהבכתב לכל מצי  ודיעי  ס הנכסיםכונ .10

היה את  חזרה  לקבל  כאמור,  הודעה  קבלת  לאחר  רשאי  בלי  המחאה  א  הצעתו,  במסגרת  ידו  על  שנמסרה 

אית  קנ ההמחאה הבשלא להחזיר את    רשאי  היהיכונס הנכסים  שיהא זכאי לקבלת פיצוי ו/או שיפוי כלשהם.  

שי ער )לסופית    המכר  אושרעד  הליכי  ידי  עאחר  על  והגביהרשמת  ור(  האכיפה  שהצעתו  ל  רשות  מציע 

 . התקבלה



 

 

הנכסים .11 שהיא,    מתחייב  ואינ  כונס  הצעה  כל  או  ביותר  הגבוהה  ההצעה  את  את    ולעצמ  שומר  ואוהלקבל 

ו/או    ,(כונס הנכסים)שתבוצע במועד שייקבע על ידי    הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים

עם  אחד  לנהל  ו/או  ציע ממה  כל  בנפרד  מו"מ  את  ש  לבקים  הזכויות    זכויות למכור  גורם  בבעלי  לכל  נכס 

שימצא לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון  

הצעות  לזכויות    לקבלת  ביחס  ההזמנה  הליך  את  לבטל  ו/או  כלשהי  להצעה  להיענות  שלא  להחליט  ו/או 

שלא הוגשה על פי  או לקחת בחשבון גם הצעה  הצעה גבוהה יותר ו/  ן או חלקן ו/או להעדיףכול   ס בנכהמוכר  

, והכל לפי שיקול  להתיר להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועדאו  / ודרישות חוברת זאת  

 .  רשות האכיפה והגביההבלעדי והבלתי מסוייג ועד למועד אישור ההתקשרות על ידי  ודעת

 ים.ו לא יחולו דיני המכרזמנה זזעל ה .12

לאישור   .13 הזוכה  למועד הגשת ההצעה  והגביהעד  האכיפה  הנכסים  היהי   ,רשות  שינויים    זכאי  כונס  להכניס 

ההצעה   בטופס  המציע  שמילא  בפרטים  שינויים  כמובן,  )למעט,  ההזמנה  בתנאי  ו/או  המכר  הסכם  בנוסח 

 בקשר לכך.  לרבות התמורה שמציע המציע(, ולמציע לא תהא כל טענה

כי הצעתו הינה    ,יודיע לו בכתב  כונס הנכסיםבחוזה עם המציע אשר  יבוצעו  , שינויים שהאמור לעיל  אףעל  

על   המועדפת  הנכסיםההצעה  המועדף":  )להלן  כונס  כאמור  ("המציע  ההודעה  מועד  בנושאים  לאחר   ,

המוצעת התמורה  תשלום  למועדי  ו ב  ו/או  הקשורים  בנכס  החזקה  מסירת  התשלומי   או/מועד  ם  בגובה 

המ על  החוזהיצהחלים  פי  על  בהתמחרות(,  ע  המציע  מהצעת  הנובעים  שינויים  זה    )למעט  ממועד  יבוצעו 

 אך ורק בהסכמת המציע המועדף. , ואילך

ה .14 החוזה  לרבות  זו  הזמנה  להםמסמכי  למכירת    מצורף  התחייבות  או  הצעה  מהווים  בעלי  זכויות  אינם 

שהיב   הזכויות התחייבות  כל  או  לגרוע  אנכס  מבלי  האמור  .  רמכלליות  ידי  לעיל,  על  חתום  חוזה  כונס  ק 

   יחייב.  -  רשות האכיפה והגביהומאושר על ידי   הנכסים 

פרטים נוספים, באם תתאפשר מסירתם, ובלא שיהיה בהם כדי להטיל כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על   .15

 לעיל.  7ניתן לקבל בכתובת המפורטת בסעיף    כונס הנכסים

 . רשות האכיפה והגביה, אלא באישור לשהיאו עמלה כ  דמי תיווך  םישללא   םכונס הנכסי .16

 .  רשות האכיפה והגביהלאישור ל מכירה כפופה כ .17

 
         ______________ 
 נדב לב, עו"ד         
 סים כונס הנכ        



 

 

 תאריך: ________ 
 לכבוד 

 נדב לב, עו"ד 
 כונס הנכסים 

    
 .נ.,א

 הצעה

 

מתכב .1 להגיש  הננו  זכויות דים  לרכישת  ת.ז.  חנה  ,  יםהחייבשל    הםיהצעה  נושאת    ויוסף   033314196סגל, 
כגוש    ההידוע , פתח תקווה  22  וקמת ברחוב אריה בן אליעזרה הממ דיר ב  028640225חזקאל סגל, נושא ת.ז.  י

 ; ", בהתאמה(הדירה"-" ו בעלי הזכויות)להלן: " 139תת חלקה  56חלקה    6811

₪  ל _________  ש( סך  "החוזה"  –)להלן    גדרתו בהסכם המכר עליו חתמנוהממכר כה  רננו מציעים בעבוה .2
____________________)במי חדשים(  לים:  התמורה  שקלים  את  בסעיף    שיהווה  לחוזה.    4כהגדרתה 

 ע"מ ככל שחל. לסכום התמורה יתווסף מ תמורה זו תשולם במועדי התשלום ובאופן הקבועים בחוזה.

ועה אנו מקבבחתימתנו על ההצ .3 על החוזה עצמו  תנאי החוזה כאילו חתמנו  עצמנו את מלוא  על  כן את  לים 
ומאשרים כי קיבלנו את כל המסמכים אשר צורפו  לרבות מסמך ההנחיות למציע    וא תנאי מסמכי ההזמנהמל

,  ולא תתאפשר לנו כל סטייה ממנו . ידוע לנו כי תנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי החוזה,  לחוברת ההזמנה
 . הבלעדי כםדעתשיקול  אלא עפ"י

שיקול   .4 פי  ועל  התמחרות  כםדעת במקרה  מכ  תתקיים  ו/או  ו/או  במהלכם  אשר  מו"מ  ו/או  פומבית  ירה 
לעיל, אזי יראו את הצעתנו המוגדלת כחלק מחוזה המכר    2נגדיל את הצעתנו הנזכרת בסעיף  ,  םיהבעקבות

 זה.  ה המוגדל מלכתחילה בטופס הצעהכאמור, כאילו מולא סכומ

 .  יפו -אביב בתל  רשות האכיפה והגביהרשמת כי המכר כפוף לאישור  ,לנוידוע   .5

 בטופס זה יהיה אותה משמעות שיש להם בחוזה.  הנזכרים למונחים .6

המהווה    של __________ ₪,, בסך  בנקאית בנוסח אשר צורף למסמכי ההזמנה  המחאה להצעתנו זו מצורפת   .7
 שחל(. בתוספת מע"מ )ככל  סכום הצעתנומ 10%

הבנ .8 התחייבויותינו  ההמחאה  וקיום  הצעתנו  להבטחת  נמסרת  פיה.  קאית  בנו  על  נחזור  אם  כי  לנו  ידוע 
 המחאתנו תחולט.  מהצעתנו דלעיל, בין לפני שניתנה לנו תשובה כלשהי ובין לאחר שהצעתנו התקבלה,  

כלל  שלא תתבצע מכירה  את הזכות לקבוע את אופן המכירה, לקבוע    ו לעצמ  מרשו  כונס הנכסים כי  ,  ידוע לנו .9
לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או    מתחייב  ונ איכונס הנכסים  כי    ,או כל החלטה אחרת. כמו כן, ידוע לנו

  מן ההזמנה להציע הצעות, לנהל משא ומתן עם מציע אחד ו/או עם ו  לחזור ב  רשאי  ואהצעה כלשהי, וכי ה 
יע הצעות והצעה זו ו/או עם  לתנאי ההזמנה להצמספר מציעים אחרים ו/או עם מי שלא הציע הצעות בהתאם  

לנכו  עסכל מי שיימצא  עם  ן בכל  ו/או  בין מספר מציעים  )או שלא לקיים( התמחרות  ו/או לקיים  קה שהיא 
דעת שיקול  לפי  הממכר  למכירת  ההתקשרות  במהלך  לפעול  ובכלל  כל  הב  ווהחלטת  ואחרים,  וללא  לעדית 

כמשרת שייראו  פעולה  או  מהלך  בכל  והגביהמטעם  נכסים  כונס  כ  ותפקידאת    הגבלה  האכיפה  בתל    רשות 
 לאו.  ובין אם , וכל זאת בין אם הודיע על כך למציעיםיפו -אביב 

ידוע לנו כי במידה שהצעתנו תהיה ההצעה השנייה בדירוג, יראו אותה כהצעה הזוכה במקרה שהזוכה ו/או   .10
י  הזוכה על על  אושרה  ו/או שהמכירה לא  בו מהצעתו  והגביהדי  תנאי חזר  ו/או חלה מניעה    רשות האכיפה 

ת באשר למציע שהצעתו זכתה,  ו ההוראואחרת על ההתקשרות עם אותו זוכה. במקרה כאמור, יחולו לגבינ 
 ובהתאמה, יחול האמור לעיל גם ביחס להצעות אחרות שלא זכו )בבחינת "וחוזר חלילה"(.   

ם אחרים ולפעול לפי שיקול  ם, לנהל משא ומתן עלקבל הצעות מאחרי  רשאי  היהי  כונס הנכסים ידוע לנו כי   .11
תהא לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או    ממכר ולא הבלעדית וללא כל הגבלה בקשר עם מכירת ה  ו והחלטת  ודעת

 בקשר לכך.  ותביעה כלפי 

לערוך, לאחר    ו ו/או למי מטעמ  לכונס הנכסיםמותנית  ידוע לנו ואנו נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת ובלתי   .12
הלן, את כל ההשלמות והשינויים הנדרשים בחוזה המכר, לרבות השלמת תאריך  הצעתנו זו כאמור ל  קבלת

כתאריך החוזה, שם המציע, התמורה על פי האמור בהצעה )או    רשות האכיפה והגביהי  זה על ידאישור החו
ה או  ומתן  ממשא  כתוצאה  בהסכמה  ששונתה  השלמכפי  הטעון  אחר  פרט  כל  וכן  מאוחרים(  או  תמחרות  ה 

 כר או בנספחיו. שינוי בחוזה המ



 

 

ו/או .13 המצ"ב  בנוסח  המכר,  חוזה  של  נוספים  עותקים  על  לחתום  בזה  מתחייבים  ש  אנו  פי  בנוסח  על  יתוקן 
שידר  ככל  העניין,  בנסיבות  שיידרש  נוסף  כל מסמך  ועל  זאת  ומסמכי ההזמנה,  לאחר    ,הנכסיםכונס  ש  מיד 

בל ו/או בכל שלב אחר, ובכל מקרה לא  נתקבלה, אם אכן תתק  קבלת הודעה כי הצעתנו זו ו/או כל חלק הימנה 
 יאוחר משלושה ימים מקבלת דרישה כאמור. 

רשות  אך ורק כאשר היא תאושר על ידי  כונס הנכסים  ב כהצעה שנתקבלה על ידי  תנו תיחשכי הצע,  ידוע לנו .14
חוזה  על  וםיחת   ונס הנכסיםכ . ידוע לנו כי כונס הנכסיםידי   וכשחוזה המכר ייחתם בפועל על ,האכיפה והגביה

 כאמור.  רשות האכיפה והגביההמכר רק לאחר אישור 

תנו לרכוש את הממכר ו/או אם  מהתחייבואנו נותנים בזאת הסכמתנו, כי במקרה שנחזור בנו מהצעתנו ו/או   .15
הוראות מסמכי ההזמנה תוך   פי  על  שיתוקן  על חוזה המכר  נחתום  הנכסיםדרישת  ימים לאחר    7לא    כונס 

מ  ו/או  איזה  במועד  נשלם  התחייבות  לא  נפר  ו/או  המכר  בחוזה  כמפורט  לשלם  שהתחייבנו  התשלומים  בין 
, כפיצוי  אה הבנקאיתהמחאת הפדות  ל  רשאי  ה כונס הנכסיםכלשהי מהתחייבויותינו על פי חוזה המכר, יהי 

פי חוזה המכר,  ינו ו/או לשם גביית תשלומים כלשהם בהם התחייבנו על  מוסכם בשל הפרת חוזה המכר על יד 
לפי  כונס הנכסים  , וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד נוסף העומד לזכות  כונס הנכסיםי שיקול דעת  והכל לפ

 דין.  כל 

נסיבות  בחתימתנו מטה, הרינו מסכימים ומאשרים בזאת כי הפיצוי דלעיל הינו פיצוי מוסכם, סביר והוגן ב .16
 ו/או כנגד הבנק בקשר לכך.   הנכסיםכונס ו/או תביעה כנגד העניין וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה  

רשות האכיפה  דינו רק במידה ואושרה הצעה אחרת על ידי  תוחזר ליכמו כן ידוע לנו, כי ההמחאה הבנקאית   .17
 ימים מהמועדים הנ"ל.   14וזאת תוך  כי הצעתנו נדחתה,, כונס הנכסיםלנו   או באם הודיע והגביה

למנוע   .18 בזאת  מתחייבים  ו/אואנו  הצעתנו  פרטי  מושא    גילוי  בהזמנה  ולמשתתפים  בכלל  לאחרים  לגלותם 
בז  כן, הננו מצהירים  בפרט. כמו  כי הצעהצעתנו  לנו כל הסכם או קשר  ה  ו/או שיש  מוגשת מבלי שהיה  תנו 

 אחר עם אחרים המגישים הצעות להזמנה שבנדון.

לרבות סכסוכים  בע ממנה וכל הקשור בה,  מכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הצעתנו זו, על כל הנוס .19
המפקח על  יפו    –בתל אביב    רשות האכיפה והגביה הנובעים מפירושה, יישומה, אכיפתה או הפרתה, תהא ל

 , בדרך של בקשה למתן הוראות. ו של כונס הנכסיםפעולותי 

 בכבוד רב, 
 

 ____________ 
 מת המציע חתי

 ____________  ת.ז.                 שם: 
 

 __________ ____  פקס:        ון: טלפ _ ___ ___________בת: כתו
 

 
 
 
 

 )במידה והמציע הוא תאגיד(  אישור עו"ד/רו"ח
 

 ___________, עורך דינו של המציע הנ"ל, מאשר בזאת כדלקמן: ,  הח"מי אנ
 אשר חתם על טופס הצעה זה.  הנני לאשר את חתימת מרשי, _________, .1
 זאת ולחוזה המכר אליו היא מתייחסת.  בת אותו בכל הקשור להצעהחתימת הקונה דלעיל מחיי .2
 

   
 _______________ _________ ________ 

 שם
 

 וחותמת   חתימה
 

 
 



תוכן נספחים

עמוד שם הנספח נספח מס

8 הסכם מכר נספח 1

19 נסח לשכת רישום מקרקעין נספח 2

23 צו מינוי נספח 3

27 ייפוי כוח נספח 4

29 שמאות נספח 5
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נספח 1

הסכם מכר
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 הסכם מכר 

 2022לחודש ___________ שנת  ביום ___גבעתיים שנערך ונחתם ב

 

 בין 

 

   033314196חנה סגל, נושאת ת.ז.  .1

 028640225חזקאל סגל, נושא ת.ז. י יוסף .2

עו"דבאמצעות   לב,  זכויות    ותפקידתוקף  ב  נדב  על  נכסים  ככונס 

כגוש    ה, הידועפתח תקוה,  22אריה בן אליעזר  ברחוב    דירההבעלים ב

 139תת חלקה  56חלקה    6811

 ("החייבים"/"המוכרים" להלן:)

 מצד אחד; 

 לבין 

_______ ______ _______ 

_____ ______ _________ 

 ("הקונה" )להלן יחד ולחוד:

 מצד שני; 

 

ת.ז.    "הוה  :הואיל נושאת  סגל,  נושא י  ויוסף  033314196חנה  סגל,   חזקאל 

, פתח תקוה,  22דירה ברח' אריה בן אליעזר  ב  הרשומיםהבעלים    םהנ  028640225ת.ז.  

, והם הזכאים לחזקה "(הדירה)להלן: "  139תת חלקה    56חלקה    6811כגוש    ההידוע 

 ;בלעדית בה

 – בתל אביב    האכיפה והגבייהבלשכת    529231-10-21נפתח תיק מס'    3.11.2021וביום   :והואיל

כנגד   הזכויות  יפו  משכבעלי  שנ למימוש  מדרגה  נרשייה  נתא  הזוכה מה  אשר  לטובת 

 (; , בהתאמה"הזוכה"-" וההוצל"פ תיקאמפא קפיטל בע"מ )להלן: )להלן: " 

הזוכה,  28.12.2021וביום   והואיל: לטובת  משכנתא  למימוש  צו  לאומי    ניתן  בנק  ובהסכמת 

)להלן: " על זכויות החייבים עו"ד נדב לב ככונס נכסים  "(, מונה  הבנקלישראל בע"מ 

 (;"צו המינוי)להלן: " בדירה

מאת   :והואיל לרכוש  מעוניין  הנכסים והקונה  כפי    כונס  במצבו  להלן(,  )כהגדרתו  הממכר  את 

להלן וכמפורש  8, והכל בכפוף להתקיימות התנאי המתלה כמפורט בסעיף  As-Isשהוא  

 וכמותנה בהסכם זה להלן; 

 ם, כדלקמן:לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדי

 כללי  .1
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.1

בהן   .1.2 להשתמש  ואין  בלבד  וההתמצאות  הקריאה  נוחות  לשם  נועדו  הסעיפים  כותרות 

 לצורך פרשנות הסכם זה או לכל תכלית אחרת. 

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידם:   .2

ת.ז.  ה"ה     -" החייבים" נושאת  סגל,  נושא  י  ויוסף  033314196חנה  סגל,   חזקאל 

 ;028640225ת.ז. 

תת    56חלקה    6811  כגוש  הדוע, פתח תקווה, הי22אריה בן אליעזר  ברחוב   - " דירה"ה

 ; 139חלקה 

 בדירה;זכויות הבעלות מלוא  -"הממכר" 

 רשות האכיפה  "

  –בתל אביב    ברשות האכיפה והגבייההמתנהל    529231-10-21תיק מס'    - "והגביה

 כבוד הרשמת קרן בקשי;בפני יפו 

 להלן;   8כהגדרתו בסעיף     -"התנאי המתלה" 

 ;בתוקף תפקידו ככונס נכסים על זכויות הבעלות בדירהנדב לב עו"ד   -" כונס הנכסים"

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלו הם הנספחים:  

 נסח מלשכת רישום המקרקעין;    - "1נספח "

 צו המינוי;    - "2נספח "

 ייפוי כוח למחיקת הערת אזהרה; - "3נספח "

 הצהרות הקונה .3

 מתחייב כדלקמן:הקונה מצהיר 

הוא   .3.1 וכי  ובעלי מקצוע מטעמו  בדקראה  מומחים  ובאמצעות  את הממכר,    את   בעצמו 

, הפיזי והן את מצב ,בו בעלי הזכויותזכויות  מצב , ואתםאת סביבת הבניין, את הדירה,

ו/או טיב    והן את חריגות הבניה  התכנוני   והן את מצבו  והרישומי  המשפטי  והן את מצב

סוג    הדירה  בניית ב  ,בנייתהו/או  והקשורות  הנובעות  שטחההזכויות  את   ה,  בפועל, 

תכניות בניין  את  )אם וככל שקיימות(,  ניצול זכויות הבניה  והשימוש בה,    האפשרות ניצול

את   , את היתרי הבנייה, ככל שקיימים כאלו, על כל תנאיהם,לדירההעיר הרלבנטיות  

הותמשכנתאה את  ההערות  ,  יםשעבוד ,  ההסכמיואת  את  העיקולים,  ו/או  את  ם 

 בדירהזה, זכויות צדדים שלישיים    להסכםהמסמכים אשר צורפו למסמכי ההזמנה ו/או  

ינים והמסמכים הנוגעים להתקשרותו זאת, וכי לאחר שבדק יואת יתר הענ, םככל שישנ

, מתאימים בממכרזכויות  הואת    הממכרלעיל, מצא את  בעיני בעל מקצוע  את כל האמור  
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או  ו/   טענת אי התאמה בנוגע אליהם ו/או לזכויות בהםלמטרותיו, והוא מוותר על כל  

 ו/או בקשר להתקשרותו זאת.   בקשר אליהם

במועד חתימת   ןכפי שה   ןבמצב  בממכר   החייביםזכויות  כי הוא רוכש את    ,קונה מצהירה .3.2

תחזיותיו בלבד, וכי הוא לא הסתמך ו  ( על סמך בדיקותיו, הערכותיו As-Is)הסכם זה  

זה, על הבטחות, מצגים,   הסכםהתקשרותו בב  הממכרולא יטען שהסתמך לצורך רכישת  

ככל   , מטעמוו/או מי   כונס הנכסיםו/או    ו/או מי מהם    החייביםהתחייבויות כלשהן של  

חו"ד שמאית    שניתנו, כלפי    או אחרת.כזו  לרבות  כלשהן  טענות  יהיו  לא  כונס  לקונה 

  בובעלי הזכויות  וזכויות  ,  ככלל  וו/או הזכויות ב  הממכרלגבי    הנכסים ו/או מי מטעמו

 בפרט. 

כי קיבל לידיו עותק מחוות דעת שמאי המקרקעין המצורפת למסמכי    ,הקונה מצהיר .3.3

הוא מצהיר וכי  ביחס ,  ההזמנה להציע הצעות,  ולמד את חוות הדעת, לרבות  כי קרא 

של   והמשפטי  התכנוני  כלפי  ההדירלמצב  טענות  כל  לו  תהיינה  ולא  לו  אין  וכי  כונס  , 

כי אין באמור לעיל ו/או בחוות דעת   ,ביחס לאמור. מובהר  מטעמו מי  כלפי    הנכסים ו/או

ו/או השמאי, וכי המידע   בעלי הזכויות  ו/או    כונס הנכסיםהשמאי משום מצג מטעם  

אותו   לבדוק  שיוכל  מנת  ועל  לנוחותו  לו  נמסר  לקונה  ועל  הנמסר  חשבונו  על  בעצמו, 

 אחריותו. 

זה   הסכםאין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בכי    ,הקונה מצהיר .3.4

 הסכם יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי  וכי    בויותיו על פיויולקיום כל התחי

 זה.

 העסקה .4

כהגדרתו  את הממכר,    מכונס הנכסים לקונה והקונה קונה בזה    מוכר בזה  כונס הנכסים .4.1

ולעיל,   בבכפוף  להלן  הסכםבתנאים המפורטים  בדבר   זה  לתנאי המתלה  בכפוף  והכל 

 להלן.  8  כאמור בסעיף רשות האכיפה והגבייהאישור 

 התמורה ומועדים לתשלומה  .5

הקונה    לממכר בתמורה   .5.1 הנכסים ישלם  : )במילים  ₪________של  סך    לכונס 

 . ("התמורה" :הלן )להלןבמועדים ובתנאים המפורטים ל( __________________

חתימת   .5.2 הקונה  יזה    הסכםעם  הנכסים יתן  בנקאית    לכונס  של   בסךהמחאה 

מסכום   10%המהווה  סכום  )(  ₪  ________________)במילים:    ₪  ___________

על חשבון    לחלטהעם הוראה    לידיו הנאמנות של כונס הנכסים   נמסרתהתמורה(, אשר  

 (.ן"התשלום הראשו" :)להלן רשות האכיפה והגביה התמורה לאחר קבלת אישור 

רשות האכיפה זה והמכר על פיו על ידי    הסכם( ימים ממועד אישור  שלושים)  30בתוך   .5.3

)המהווה את סכום התמורה   תרת התמורהי  תלכונס הנכסים א  , ישלם הקונהוהגבייה

 "(. יתרת התמורהבניכוי התשלום הראשון( )להלן: "
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לחוק מיסוי    70פטור מניכוי מס שבח במקור בהתאם לתיקון    אלא יה  שכונס הנכסיםככל   .5.4

רשם מרשות האכיפה כאמור, או על פי החלטת    1963-מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג

ת הדין בקשר עם חלקו היחסי של כל בעל זכות  בעניין זה באם תינתן, על פי קביע  והגביה

על ידי הקונה במועד התשלום השני ישירות    7.5%סך של    במקרקעין, מן התמורה, ישולם

הודעה מאת   המציא כונס הנכסיםלמיסוי מקרקעין )כחלק מהתשלום השני(, אלא אם  

ות שע  48רשות המיסים/מנהל מיסוי מקרקעין בדבר שיעור המס החל בגין המכר עד  

קודם למועד התשלום, שבמקרה זה ישלם הקונה ישירות למיסוי מקרקעין את שיעור  

כמפורט להלן. ככל שסכום זה   כונס הנכסים המס בלבד. יתרת התמורה תשולם לידי  

 יוחזר על ידי רשויות המס, הוא יוחזר לקופת הכינוס.  

מבעלי הזכויות יהיו אישורים שונים לגבי חלקו של כל אחד    כונס הנכסיםככל שבידי   .5.5

במקרקעין, אזי יחול האמור לעיל בשינויים המחויבים ביחס לחלקו בתמורה של כל בעל  

 זכות במקרקעין בפני עצמו ובהתאם לאישור שיימסר לקונה. 

הקונה   .5.6 ידי  על  ישולם  התמורה  חשבון  על  תשלום  הנכסיםכל  או    לכונס  בנקאי  בשיק 

. שולם התשלום בהעברה והגבייהכפי שתורה רשות האכיפה  בהעברה בנקאית לחשבון  

שא הקונה בעלויות ההעברה והתשלום ייחשב כנפרע רק לאחר זיכויו בפועל  יבנקאית י

 .  שיועד לכךבחשבון 

 סירת החזקה מ .6

תוך    בממכרהחזקה   .6.1 לקונה  אישור    )שלושים(  30תימסר  ממועד  האכיפה ימים  רשות 

(, בכפוף לתשלום מלוא התמורה כאמור בהסכם "מועד מסירת החזקה ")להלן:  והגביה

 . זה

מאת   .6.2 בכתב  הנכסיםאישור  יהווה   כונס  החזקה,  את  לתפוס  לקונה  המאשר  לקונה, 

 ולא יהיה צורך בביצוע מסירה פיזית.  בממכר מסירת החזקה 

הדירה של    הקיונ יונ  הלא תחול אחריות למצב  כונס הנכסיםכי על    ,למען הסר ספק מובהר .6.3

 . As-Isנמכרות במצבן בה זכויות הר , אשסביבתהאו 

ומובהר .6.4 החזקה    ,מוסכם  את  יקבל  לא  והקונה  במידה  התלויות   בממכרכי  מסיבות 

זה ו/או אי תשלום מלוא התמורה   הסכםבקונה, לרבות, אי מלוי כל התחייבויותיו על פי  

 בממכררוב מצדו לתפוס חזקה  סיזה למסירת החזקה ו/או    הסכםעד למועד הקבוע ב

מסיבה כלשהי, יהיה הקונה אחראי, החל ממועד מסירת החזקה, באחריות החלה על  

 ה לשלם את כל המיסים בגינ ו,  הדירהבעלים ו/או מחזיקים לרבות אחריות לשמור על  

על אף .  הדירהלרבות ארנונה, מים וכדומה, אחריות כלפי צד ג' ואחריות לביטוח  כאמור  

לבצע במקום הקונה, פעולות שעל הקונה כונס הנכסים רשאי אך לא חייב,    יהאהאמור  

להשיב   חייב  הקונה  יהיה  זה  ובמקרה  מחזיק  ו/או  כבעלים  הנכסיםלבצע  כל   לכונס 

 שנתית.   4%בצירוף הפרשי הצמדה וריבית של   הדירהתשלום שהוציא בגין 
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לקונה, כנגד תשלום יתרת התמורה בהתאם   ימסור כונס הנכסיםבמועד מסירת החזקה   .6.5

 זה, את האישורים המפורטים להלן:  הסכםלהוראות 

והגביההחלטת   .6.5.1 האכיפה  התקשרות    רשות  את  הנכסיםהמאשרת  פי    כונס  על 

 ; זה הסכם

 שטרי מכר חתומים ומאומתים כדין;  .6.5.2

 המופנה לרשם המקרקעין לצורך רישום הממכר על שם הקונה;עירייה אישור  .6.5.3

כוח   .6.5.4 לייפוי  המצורף  בנוסח  חוזר  הקונה    הסכםבלתי  כוח  בא  את  המסמיך  זה 

על    הממכר  בעלי הזכויות  את זכויות    כונס הנכסיםובמקומו של    ולהעביר בשמ 

 ;שם הקונה

אישורי מס שבח בגין ההתקשרות בהסכם זה יומצאו לקונה עד למועד הרישום   .6.5.5

 כהגדרתו להלן, ויחולו ההוראות המפורטות להלן.  

 במקרקעין רישום הזכויות  .7

רשמת זה נעשה במסגרת הליך משפטי, בהתאמה ובכפיפה לאישור    הסכםהמכר על פי   .7.1

והממכר נמכר   1968  -לחוק המכר, התשכ"ח    ' א  34, על פי סעיף  רשות האכיפה והגביה

מינוי    ואכשהלקונה   בדבר  והערה  עיקול  שעבוד,  מכל  זכויות  חופשי  או  הנכסים  כונס 

 נם בעטיו של הקונה.  אשר אי ,יםהחייב

הצדדים מתחייבים, האחד כלפי השני, לחתום על כל מסמך ולהמציא כל אישור שיידרש  .7.2

 כונס הנכסים לשם ביצוע העסקה ובלבד שלא יהא באמור כדי להטיל חיוב כלשהו על  

 אשר אינו מצוין במפורש בהסכם זה.

וכתנאי להגשת   ,זה  הסכם, בעת חתימתו של הקונה על  כונס הנכסיםבידי  יפקיד  הקונה   .7.3

הנכסים לאישור    כונס  והגביהאת הצעת הקונה  כוח בלתי חוזר רשות האכיפה  ייפוי   ,

 .  למחיקת הערת אזהרה

 רשות האכיפה והגביה אישור  -תנאי מתלה  .8

רשות האכיפה  זה הינו, כי יינתן לה אישור    הסכםמתלה לתוקפה של ההתקשרות על פי    תנאי

 הבאות:ויחולו ההוראות , והגביה

ייחתם   .8.1 הראשון  בלבד    הסכםבשלב  הקונה  ידי  על  הנכסים זה  להוסיף    וכנס  מתחייב 

 . רשות האכיפה והגביהאישור עליו בסמוך לאחר קבלת  וחתימת 
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ה .8.2 קבלת  הקונה    הסכםלאחר  ידי  על  ה החתום  הבנקאית  והפקדת  כונס בידי  המחאה 

הנכסים  ,הנכסים כונס  והגביהל  יגיש  האכיפה  בקשרשות  בהקדם,  של ,  לאישורה  ה 

להגיש את ההצעה   וי כונס הנכסים שומר על זכויות  ,זה, ואולם  הסכםההתקשרות על פי 

 כונס הנכסים יגיש   .הסכםאם לא חתם הקונה על ה  גם  רשות האכיפה והגביהלאישור  

מכר לאישור  הבקשה  הסמכה  ,  במסגרת  הכוללת  לחתימה  על    שלופסיקתא  לחתום 

 נאי הסכם זה.   התחייבות לרישום משכנתא בהתאם לת

זה כתקף   הסכם חשב  יזה י  הסכםאת ההתקשרות על פי    רשות האכיפה והגביהה  אישר .8.3

רשות  לאחר מתן אישור  יחתום עליו  וכונס הנכסים לכל דבר ועניין ממועד מתן האישור 

 . האכיפה והגביה

)קרי,   זה, באופן סופי  הסכםאת ההתקשרות על פי    רשות האכיפה והגביהה  לא אישר .8.4

  לקונה את סכום התשלום הראשון  יחזיר כונס הנכסים,  אם יהיו(  ,לאחר הליכי ערעור

בתוך שלושה ימי עסקים ממועד מתן ההחלטה הסופית    בצירוף פירותיו בפועל )אם יהיו(,

בכפוף  ערכאה מוסמכת  הנ"ל של והכל  א,  כי  של נבע מהפרה  לא  י מתן האישור  לכך, 

 מצד הקונה. ההסכם 

 חויפוי כימשכנתא והתחייבות לרישום יות, העברת הזכו .9

על    הסכם בסמוך לאחר אישור ה  הקונהיחתום    עברת הזכויות כאמור להבטחת ביצוע ה  .9.1

המסמיך  ,  זה הסכםח בלתי חוזר בנוסח המצורף לו יפוי כי על  רשות האכיפה והגביה ידי

כנגד תשלום   ,לבצע את כל הדרוש לשם העברת הזכויות אל הקונה  כונס הנכסיםאת  

בהקשר זה יובהר כי האחריות לקבלת מלוא זה.    הסכםמלוא התמורה בהתאם להוראות  

בלבד.  הקונה  על  חלים  וכיוצ"ב(  משכנתא  רכישה, שטרי  )אישור מס  הרישום  מסמכי 

רישה ראשונה. הפרה הקונה מתחייב להמציא לידי הכונס את המסמכים ללא דיחוי עם ד

 זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.   סעיףשל הוראות 

קח  י הקונה יסדיר בעצמו את רישום ההתחייבות לרישום המשכנתא בקשר למימון שי  .9.2

זה וימציא את המסמכים הנדרשים לשם  הסכםעל פי  הממכר קח( לצורך רכישת י)אם י

הנכסיםחתימת  כך.   משכנתא,    כונס  לרישום  התחייבות  התקיימו  רק    תחול על  אם 

)א(ה הבאים:  המצטברים  את   תנאים  יהווה  המשכנתא  במסגרת  המשולם  הסכום 

אצל בתנאים המקובלים  יהא  ההתחייבות לרישום משכנתא    )ב( נוסח  ;התשלום האחרון

ובלבד שלא יהא במסמכים אלו להטיל חבות כלשהי    כונס הנכסים ועל פי שיקול דעתו

הנכסים על   לפ  כונס  במשכנתא  רעון  י מעבר  המובטחת  ו  מהממכרההלוואה  )ג( -עצמו 

 אחריות לעצם רישום המשכנתא תחול על הקונה. 

כדי לפטור את הקונה   ,יובהר, כי אין בהסכמה לחתימה על התחייבות לרישום משכנתא .9.3

 תשלום התמורה במלואה ובמועדה.  חובת מכל חיוביו בהתאם להסכם זה, לרבות  

 ם מיסים ותשלומי .10

 הבאים:  םתשלומיהישא בתשלום המיסים ויכונס הנכסים   .10.1
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  כונס הנכסיםעל    חל  ככל שהוא,  הממכרמס שבח ו/או מס הכנסה בגין מכירת   .10.1.1

.  על פי דיןבמועד ובאופן הקבוע    כונס הנכסים , אשר ישולם על ידי  בנסיבות אלו

לכל הסדר עם רשויות המס בקשר לתשלום המס    יהא רשאי להגיע,  כונס הנכסים 

לרבותכא למעט(  מור,  מבלי  לקיזוז    )אך  הליכים  ו/או  מתשלומו,  פטור  קבלת 

 , ככל שקיימות.  הפסדים ו/או הליכים לקיזוז כנגד יתרות זכות

רשות האכיפה  תכנית שפורסמה למתן תוקף עד למועד אישור  היטל השבחה בגין   .10.1.2

   .בהסכם זה כונס הנכסיםאת התקשרות  והגביה

את התשלומים הנ"ל מתוך כספי התמורה וזאת    םישל  כונס הנכסיםכי    ,מובהר .10.1.3

 .פי דין לשלמם כונס הנכסים על  אך ורק ככל שתהא חובה על

לעיל משום התחייבות חוזית לביצוע תשלומים בניגוד    10.1  אין באמור בסעיף .10.1.4

   , או בהתחייבות כלשהי לטובת צד ג'.לסדרי דין

 התשלומים הבאים: ושא בתשלום המיסים יהקונה י  .10.2

 . , ככל שחלזה הסכםרכישה בגין התקשרותו במס  .10.2.1

כל המיסים ותשלומי החובה האחרים, בין ממשלתיים ובין עירוניים, החלים על   .10.2.2

 החזקה.   מסירתהחל ממועד  ממכרה

רשות האכיפה  תכנית אשר פורסמה למתן תוקף לאחר אישור  היטל השבחה בגין   .10.2.3

בקשר עם    אחרוכן כל תשלום    ,בהסכם זה  כונס הנכסיםאת התקשרות    והגביה

 .  מעין זה ממכרה

הפיתוח .10.2.4 אגרות  ביוב,  כל  מים,  היטלי  לרבות  שהוא  סוג  מכל  הפיתוח,    ,היטלי 

, אשר הוטלו ו/או  יםאחרו/או אגרה  וכל היטל    , כבישים, מדרכהתיעול  ,ניקוז

למכר    רשות האכיפה והגביהממועד אישור    החל   ואליאו בקשר    ממכר היוטלו על  

 . זה

מסירת  תשלומי   .10.2.5 ממועד  החל  הקונה  ידי  על  ישולמו  שחלים,  ככל  הארנונה, 

 החזקה. 

רישום   .10.2.6 לצורך  שיידרשו,  ו/או  הנדרשים  התשלומים  פעולה    בממכרכל  כל  ו/או 

 , יחולו על הקונה בלבד. ואחרת הקשורה ברכישת 
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 הפרות ותרופות  .11

יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבוע   הסכםהפר צד ל .11.1 ים זה הוראה מהוראותיו, 

 .1970 -תשל"א  ה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, 

זה מצד   הסכםכי הפרה יסודית של    , עיל, מוסכם בזאתל  11.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.2

זכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש,   לכונס הנכסים ולקופת הכינוסהקונה תקנה  

בקיום   הכונס  בין אם בחר  וזאתבשקלים חדשים,    מסכום התמורה   10%  -בסכום השווה ל

 ת, והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדההסכם ובין אם בחר בביטולו

כזה,  .  ןהענייבנסיבות    ול הנכסיםבמקרה  כונס  רשאי  המוסכם   יהא  הפיצוי  לחלט את 

במקרה של .  ים על פי סדרי הנשייההחוב כלפי הזוכ לטובת  מהתמורה המופקדת כאמור  

 , ככל שיגיע. המגיע לקונהכל סכום לקזז סכום זה מ יהא כונס הנכסים,  הסכםביטול ה

  ן שנת, ובלבד  קונהזה עקב הפרתו היסודית על ידי ה  הסכםלבטל    כונס הנכסים יהא זכאי .11.3

את הקונה  , ובפרק זמן זה לא תיקן  כוונתו לעשות כןימים מראש בדבר    7התראה של  

 הטעון תיקון. 

עור  י ריבית בשישא, בנוסף לכל סעד אחר,  י  שולם במועדכל תשלום של התמורה שלא י .11.4

על אשראי בלתי מאושר   בע"מ,לאומי לישראל  בבנק  שעה  ריבית חח"ד המקובלת אותה  

החל  ,  13.7% -שלא יפחת מ  בשיעורמתואמת  ולא פחות מריבית שנתית   בחריגה ממסגרת

ור של למעלה  ח יפועל. א בזה ועד לתשלומו המלא    הסכםמהמועד הקבוע לתשלומו על פי  

 זה.  הסכםמשבעה ימים בביצוע תשלום מתשלומי התמורה יהווה הפרה יסודית של 

כי הפרה של אחד או יותר מסעיפים המפורטים להלן תחשב כהפרה  ,מוסכם על הצדדים .11.5

   .12 -ו  10, 9, 8,  6, 5 זה: הסכםיסודית של 

זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים "ק  ספק מובהר, כי אין בהוראות ס  להסרת .11.6

במקרה של הפרת איזו מהתחייבויות הקונה ומכל זכות ו/או סעד   כונס הנכסיםלרשות  

 . 1970 - תשל"א ה ,על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(

 אחריות וביטוח  .12

האחריות  כל  תחול  לקונה  החזקה  מסירת  ממועד  אלי,  הממכרלגבי    החל  לרבות  הובקשר   ,

אחריות כלפי כל צד ג', על הקונה בלבד והוא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם בין לרכושו הוא ובין  

 , וידאג לביטוח מתאים מטעמו להבטחת האמור.לממכרלגופו ולרכושו של כל צד ג' בקשר 

 הכרעה בסכסוכים ומחלוקות .13

עו ו/או פרשנותו,  זה, ביצו  הסכםהסמכות הבלעדית להכרעה בכל סכסוך או מחלוקת בקשר ל

והקונה  ,  529231-10-21מס'    הדן בתיקיפו    –בתל אביב    רשות האכיפה והגביהלמוקנית בזאת  

בהליך    כונס הנכסיםזה את הסכמתו לבירור כל מחלוקת בינו לבין    הסכם מביע בחתימתו על  

 . של בקשה למתן הוראות
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 שונות .14

(, רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה, "הצד המשלם"  :זה )להלן  הסכםכל צד ל .14.1

(, ובלבד שהתרה בצד "הצד החייב"  :זה, על הצד האחר )להלן  הסכםבהתאם להוראות  

( נקבע ב7החייב בכתב שבעה  וזאת אלא אם  ביצוע אותו תשלום,  ימים בטרם   הסכם( 

 הסדר אחר להבטחת ביצוע התשלום. 

כאמור, יהא הצד המשלם זכאי, אלא אם אם בוצע תשלום כלשהו על ידי הצד המשלם  ב .14.2

( ימים מיום תשלומו  7זה, להחזר אותו סכום ששילם תוך שבעה )  הסכםכן נקבע אחרת ב

נושא ממסגרתריבית    כשהוא  בחריגה  מאושר  בלתי  אשראי  לישראל    על  לאומי  בבנק 

החל מיום החל  ,  13.7% -בע"מ, ולא פחות מריבית שנתית מתואמת בשיעור שלא יפחת מ 

כי הקונה   ,ום על ידי הצד המשלם ועד למועד החזר הסכום אליו. בכל מקרה מובהרהתשל

חובה על פי דין    כונס הנכסיםחובות שאין על    כונס הנכסיםלא יהא רשאי לשלם בעבור  

 לשלמם, ולקזזם מהתמורה. 

הקונה לא יהיה זכאי לקזז סכומים כלשהם בגין טענות כלשהן מתשלומי התמורה ומכל  .14.3

שר הוא חייב בתשלומו על פי הסכם זה ו/או מסמך ההצעה, ועליו לשלם תשלום אחר א

מובהר ובמועדם.  במלואם  פיהם  על  והתשלומים  התמורה  לגרוע    , את  באמור  אין  כי 

התמורה   תשלום  לאחר  זכויותיו  לשמירת  ולפעול  טענותיו  לטעון  הקונה  של  מזכותו 

 והתשלומים האמורים במלואם ובמועדם כאמור. 

לטובת צד ג' כלשהו לרבות עירייה או רשות אחרת   הסכםזה אינו בגדר    ם הסככי    ,מוסכם .14.4

 בלבד.  לכונס הנכסיםוכי הוא מסדיר אך ורק את מערכת היחסים בין הקונה 

 הסכםלא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי   .14.5

לא   מקרים,  בסדרת  או  מסוים  במקרה  דין,  פי  על  ו/או  הזכות  זה  על  ויתור  בכך  יראו 

האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהן. אורכה ו/או דחיה לא יהיו בני תוקף, אלא אם 

 תנו מראש ובכתב. יני

הצדדים מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים )לרבות, ומבלי למעט מהאמור לעיל,   .14.6

י נוספים(, אשר  י יחתימה על מסמכים  רצויים לשם  יהיו  זה   הסכם  שומו שלידרשו או 

 וביצועו, כלשונו וכרוחו. 

ב .14.7 הצדדים   הסכםשינויים  כל  ידי  על  ונחתמו  בכתב  נעשו  אם  ורק  אך  תקפים  יהיו  זה 

 . הסכםל

(, תחול האחריות  "החברה "ככל שהסכם זה נחתם עבור חברה ביסוד )להלן בסעיף זה:   .14.8

(, "המייסד "למילוי התחייבויות הקונה על פי הסכם זה על המייסד החותם עליו )להלן:  

ליסוד החברה כאמור והמצאה   עו"ד בכתב בתוך    לכונס הנכסיםעד  יום   30של אישור 

אישור   והגביהממועד  האכיפה  והוא    ,רשות  כדין  החברה  ידי  על  אושרר  ההסכם  כי 

מחייבה לכל דבר וענין. לא הומצא אישור כאמור במועד כאמור, תחול האחריות, ביחד  

 החברה.על ולחוד, על המייסד ו
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)להלן:  כ .14.9 ידי הקונה בנאמנות עבור אחר/ים  על  נחתם  זה  (, תחול  "הנהנה"כל שהסכם 

)להלן:  עליו  החותם  הנאמן  על  זה  הסכם  פי  על  הקונה  התחייבויות  למילוי  האחריות 

להמצאה  "הנאמן" עד  הנכסים(,  בתוך  לכונס  אישור    30,  ממועד  האכיפה  יום  רשות 

בורו כנהנה והוא מחייבו לכל דבר וענין, כי ההסכם נחתם ע  מטעם הנהנה,  הודעה   ,והגביה

ועו"ד אישר חתימתו. לא הומצא אישור כאמור במועד כאמור, תחול האחריות על הנאמן  

 והנהנה, ביחד ולחוד. 

י  ,זה  הסכםכי חיובים או התחייבויות שנקבע ב  ,מובהר .14.10 ידי  י כי  , כונס הנכסים עשו על 

שא באחריות ילא י   כונס הנכסיםולא באופן אישי.  ייעשה בתוקף תפקידו ככונס נכסים  

שא י אישית כלפי הקונה ו/או כלפי אחרים בנוגע לביצוע תשלום או פעולה כלשהם, אלא י

ורק באחריות בתוקף תפקיד ומוסכםעוד    כאמור.  ואך    ו אינ  כונס הנכסיםכי    ,מובהר 

די עו"ד י, וכי הקונה רשאי להיות מיוצג על  זה  הסכםאת הקונה בכל הקשור ל  מייצג

 . ומטעמ

פי  י זה תשלחנה בדואר רשום או ת   הסכםהודעות בקשר ל .14.11 מסרנה במסירה אישית על 

מתאימה  הודעה  תבוא  עליו  בישראל,  אחר  מען  כל  או  להלן,  הנקובים  הצדדים  מעני 

בכתב, או באמצעות הפקס הנקוב ליד מענם או כל פקס אחר עליו תבוא הודעה מתאימה 

 בכתב. 

יראו כל הודעה כאילו נמסרה למענה במוקדם שבין המועמדים הבאים: אם נמסרה ביד   .14.12

סירתה בפועל )או הצעתה לנמען, במקרה של סרוב לקבלה(; ואם נשלחה בדואר עם מ  -

( ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, ואם 3עם עבור שלושה )  -רשום  

במועד ניהול העסקים הראשון לאחר המועד הנקוב באישור המשלוח   -נשלחה בפקס  

 המופק מהפקסימיליה המשלחת:

 ___ _________________________________________________ – הקונה

  ____________________________________________________ 

,  4אריאל שרון  משרד עורכי דין, מרח'    -ע"י ב"כ ממשרד נדב לב  :   נדב לב, עו"ד – כונס הנכסים

 . 076-5106350; פקס: 073-7925760, גבעתיים , טל':  16מגדל השחר, קומה  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 _______________    _______________ 

 כונס הנכסים  הקונה

   

 עו"ד אישור

_________ ביום  כי  בזאת,  מאשר  דין,  עורך   ,________________ הח"מ,  בפניי    אני,  הופיעו 

לאחר  וה"ה_____________,_________________________   לפני  זה  הסכם  על  חתמו 

 שהסברתי להם את תוכנו. 

 ___________________, עו"ד 
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מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה 
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לשכת תל אביב, רחוב המסגר 6  ת.ד 10 תל אביב - יפו 6777655

 הוצאה לפועל, לשכת תל אביב  
תיק 529231-10-21  

משכון דירת מגורים  
בפני כב' הרשמת קרן בקשי  

 
בקשה מספר: 4 מתאריך 15 דצמבר 2021 

סוג הבקשה: 132 מינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין 
 

המבקש: זוכה 1,   אמפא קפיטל בע"מ 
בעניין:  1 חנה סגל  ת.ז.  0333141962 יוסף יחזקאל סגל  ת.ז.  028640225       

 

החלטה 
 

רשמתי לפניי הסכמת החייבים למינוי כונס הנכסים לצורך מימוש המשכנתה הרשומה על 
הנכס לטובת הזוכה. 

 
עוד רשמתי לפניי הסכמת הנושה המובטח מדרגה ראשונה - בנק לאומי לישראל, בכפוף לכך 

שמכספי תמורת המכר יועברו תחילה כספים לסילוק מלא של חוב הלווים כלפיו. 
 

כן, תשומת לב כונס הנכסים כי יהא עליו לקבל את עמדת הנושה בדין קדימה - מס הכנסה, 
טרם חלוקת תמורת המכר. 

 
מעיון בבקשה עולה כי לא צורף טופס "הסכמת מועמד למינוי כונס נכסים - אופציונאלי" 

 
ב"כ הזוכה יצרף הטופס האמור לעיל, בטרם יחל בהליך המימוש וזאת בתוך 7 ימים מהיום. 

 
1. הואיל והחייבים כהגדרתם להלן, לא פרעו את חובם חרף האזהרה שקיבלו, ניתן בזה צו 

למימוש משכנתא. 
 

2. לצורך כך אני ממנה בזה את  
ב"כ הזוכה עו"ד נדב לב  

ככונס נכסים על זכויות החייבים:  
 

החייב 1: חנה סגל  ת.ז.  0333141962 
 

החייב 2: יוסף יחזקאל סגל  ת.ז.  028640225  
 

 (להלן:"החייבים"),  
 

בנכס הנמצא ברחוב אריה בן אליעזר 22  פתח-תקווה,  
והידוע גם כגוש 6811 חלקה 56 תת חלקה 139 (להלן: הנכס). 

 
3. במועד מתן צו המינוי, ייכנס לתוקפו כתב ההתחייבות האישית של כונס הנכסים, ללא 

הגבלה בסכום, לכיסוי כל נזק שבאחריות כונס הנכסים לפי כל דין.  
 

4. על הכונס למסור העתק החלטה זו,במסירה אישית, לחייבים ולכל יתר בעלי הזכויות 
בנכס, ולאפשר להם להגיש הסתייגותם בתוך 14 יום מעת קבלת הצו. כמו כן, על הכונס 

לדאוג לרישום צו המינוי אצל רשם המקרקעין או בכל מרשם אחר המתנהל לפי כל דין.  
 

5. הליכי ביצוע המשכנתא, במקרה של דירה המשמשת למגורים, יעוכבו כנגד ביצוע 
תשלומים כאמור בסעיף 81ב1 לחוק ובכפוף להוראות כל דין. 
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6. על הכונס להביא לידיעת החייבים בתוך 7 ימים ממתן צו הכינוס כי על פי הוראות סעיף 
81ב1 (ב)(4) לחוק, בכל עת עד 90 ימים מיום המצאת צו מינוי הכונס לידי החייבים ניתן 

לפרוע את החוב שבפיגור, לרבות התוספות כהגדרתן בחוק או לפרוע את מחצית החוב 
שבפיגור והתוספות ובלבד שהובטח כי בתוך שישה חודשים מיום התשלום, תשולם 

יתרת החוב שבפיגור והתוספות. 
 

7. על הכונס חלה חובת דיווח עדכני ושוטף על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב כתוצאה 
מהליך פתיחת התיק, ו/או כינוס הנכסים, ו/או הסדר תשלומים, לשם רישום דף חשבון 

עדכני בתיק. דיווח כאמור יימסר תוך 7 ימים מקבלת התקבול בהתאם לאמור בסעיף 19 
א. "עדכון על קבלת תקבולים".  

 
8. ככל שמוגש שטר משכנתא שנחתם לאחר 16.5.09 יחולו הוראות סעיף 38 (ג)(2) לחוק 

בנוגע לדיור חלוף ויקבע דיון במעמד הצדדים. 
 

9. כונס הנכסים יגיש דו"ח ראשון לתיק בתוך 60 יום מהיום ואחת ל-120 יום יגיש דוחות 
תקופתיים וימציא לחייבים העתק של כל בקשה ודו"ח שיוגש. 

 
10. תשומת לב כונס הנכסים כי במידה ולא יוגשו דו"חות במועד או לא יקוימו החלטות 

רשם ההוצאה לפועל ייתכן וכונס הנכסים יזומן לבירור ו/או יחויב בהוצאות ותישקל 
אפשרות שחרורו מתפקידו. 

 
11. לבקשה לחתימה על הודעות פינוי יצרף הכונס אישור מסירה המעיד על מסירת החלטה 

זו לידי החייבים במסירה אישית, ומתן השהות הנדרשת כאמור לעיל בסעיף 1, ויפנה 
להוראות בשטר המשכנתא או בהסכם ההלוואה בהם מוותרים החייבים על ההגנות 

המוקנות להם לפי כל דין. כמו כן, יציג אסמכתא לרישום צו המינוי כאמור לעיל. 
 

12. הליכי הפינוי יבוצעו על ידי אדם הנמנה על האמור בסעיף 5(ב) לחוק. 
אם יבחר כונס הנכסים לבצע פעולה המוטלת עליו באמצעות בעל תפקיד (שיאושר על 

ידי רשם ההוצאה לפועל, מראש) הרי שלא יהא בכך משום שחרור של כונס הנכסים 
מאחריות לביצוע הפעולה בהתאם לדין. טרם ביצוע הליך של פינוי המקרקעין יבדוק 

כונס הנכסים במרכז המידע האם קיים עיכוב הליכים כללי או של הליך הפינוי. 
 

13. כתב התחייבות הזוכה, בהתאם לנוסח המצוי בלשכה, יומצא לרשם עם הגשת הבקשה 
לאישור המכר וייכנס לתוקפו מיד עם העברת הכספים לזוכה. 

 
14. הכונס ינהג בביצוע פעולות המימוש, המכירה וחלוקת הכספים על פי הוראות שיקבל 

מרשם ההוצאה לפועל, לפני ביצוע כל פעולה. 
 

15. כל הכספים שיתקבלו כתוצאה מהליך פתיחת התיק, ו/או כינוס הנכסים ו/או מכר 
הנכס, לרבות בשלב ההתמחרות (להלן: הכספים), יופקדו בתיק ההוצל"פ כערבון . 

 
16. יש להודיע לחייבים על ההצעה הגבוהה ביותר, ולאפשר להם להשתתף בהתמחרות. 

הוברר לכונס הנכסים כי הנכס, שניתן עליו צו כינוס נכסים, ממושכן במשכון או 
במשכנתא (להלן: השעבוד) - לא יימשכו הליכי המכירה עד שתומצא לכל בעלי 

השעבודים הודעה בדבר ביצוע הליכי המכירה. בעלי השעבודים זכאים לפנות אל ראש 
ההוצאה לפועל ולטעון (לפי החלטתו) בכתב או בעל פה, לעניין מימוש הנכס. 

 
17. כונס יפרסם פרסם מודעה בעיתון יומי נפוץ, ומכירה באמצעות שירותי תיווך תהיה 

באישור הרשם מראש. יצוין כי הצעות יש להגיש בתוך 15 ימים מיום פרסום המודעה 
וכי ההתמחרות תבוצע עד 45 יום מיום פרסום המודעה. להצעה יצרפו המציעים שיק 

לפקודת כונס הנכסים בסך של %10 מסכום ההצעה. 
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18. כונס הנכסים יודיע לרוכשי הנכס בכתב ועם החתימה על הסכם הרכישה, כי תמורת 
המכר תופקד בתיק ההוצל"פ כערבון. 

 
19. כונס הנכסים לא יקבל לידיו כל תשלום מרוכשי הנכס אלא אם ניתנה החלטת רשם 

ההוצאה לפועל מראש. כונס הנכסים יהא רשאי לקבלת החזר הוצאות הכינוס אך זאת 
לאחר שיגיש בקשה לעניין זה בצירוף קבלות. 

 
20. בכל מקרה של סתירה בין הוראות צו המינוי ו/או החלטת רשם ו/או הוראות החוק לבין 

הנוהל יגברו צו המינוי ו/או ההחלטה ו/או הוראות החוק על הנוהל. 
 

21. לא יאושרו דמי תיווך למעט מקרים בהם אושרה מראש פניה לשירותי תיווך. שמאות 
תוגש עפ"י התקנים המאושרים ובליווי תחשיב.  

 
22. במידה והנכס יימכר חלה על כונס הנכסים החובה להעביר את הזכויות על שם הקונה 
ולהציג נסח רישום מקרקעין או אישור זכויות המלמד כי הזכויות אכן נרשמו על שם 

הקונה. לא ניתן להעביר את האחריות לרישום הזכויות לכתפי בא כוח הקונה.  
 

23. שכ"ט כונס הנכסים ייפסק בהתאם למחיר המכירה ולתקנות ויבוא במקום שכה"ט 
הפסוק בתיק. 

 
24. (א) בחלוף 90 ימים מיום שהומצא לחייב צו מינוי כונס נכסים לדירת המגורים, תשולם 
יתרת האגרה בתוך עשרה ימים מיום המצאת הצו; סכום האגרה יחושב על פי ההפרש 

שבין מלוא חוב ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתה, כפי שפורט בבקשה 
לביצוע, לבין סכום החוב שבפיגור, בתוספת הפרשי הצמדה על ההפרש כאמור; הפרשי 

ההצמדה יחושבו לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפי יום הגשת 
הבקשה לביצוע עד המדד שפורסם לאחרונה לפי יום תשלום יתרת האגרה., 

(ב) עוכבו הליכי ביצוע המשכנתה לפי סעיף 81ב1(ב)(4) לחוק, יידחה מועד פירעון יתרת 
האגרה האמור בפסקה (א), עד ביטול עיכוב ההליכים; במועד זה יגיש הזוכה דו"ח לגבי 

גובה חוב המשכנתה והאגרה תחושב כנגזרת של גובה החוב לפי הדו"ח, בניכוי האגרה 
ששולמה. 

(ג) ביקש הזוכה במהלך תקופת עיכוב ההליכים את סגירתו של התיק, לא יחויב 
בתשלום יתרת האגרה. 

(ד) כונס הנכסים יוודא כי הוראות סעיף זה קוימו. 
 

25. בסיום תפקידו, ולאחר ביטול המינוי, על כונס הנכסים לדאוג למחיקת רישום צו המינוי 
אצל רשם המקרקעין או בכל מרשם אחר המתנהל לפי כל דין. כונס יציג אסמכתא על 

מחיקת הרישום טרם השבת ההתחייבות. 
 

26. הוברר לכונס הנכסים כי בעקבות ביצוע הליכי המכירה עלולה להיפגע זכותו של צד 
שלישי, עליו להגיש בקשה למתן הוראות לרשם ולהמציא לצד שלישי העתק הבקשה. 

הצד השלישי רשאי להגיב (לפי החלטת הרשם) בכתב או בע"פ.   
 

27. לצורך ביצוע פעולות הכינוס תושיט משטרת ישראל עזרה לכונס ככל שיידרש לפי שקול 
דעתה, כפי שהיא מסייעת למוציא לפועל בעת ביצוע פעולותיו.  

 

 

 
 

 
 

כ"ד טבת תשפ"ב  
28 דצמבר 2021 

קרן בקשי, רשמת  תאריך  
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 בלתי  חוזר  כח יפוי

 1961 -לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א   91לפי סעיף 

 
עוה"ד    יםממנ  ______________________  הח"מ  חנואנ את  לבנבזה  שו/או    דב  אביחי  ו/או    פילמןשרון 

עמרםו/או  אליהו   בן  מ  גיא  אחד  וכל  ביחד  לח)כולם  להיותודהם  ולשם  כח-באי  (  החוקי/ים  בשמי  י  עשייה 
 חלק מהן:   ל כל הפעולות הבאות אוובמקומי, ש

 

זכ  נולמחוק כל משכון, שעבוד, משכנתא, הערה, הערת אזהרה וכיוצ"ב הרשומים לטובת .1 יותיהם  ו על 
ברח' אריה בן  בנכס  ,  028640225ת.ז.  חזקאל סגל, נושא  י  ויוסף  033314196חנה סגל, נושאת ת.ז.    של

תקוה,  22אליעזר   הידועפתח  ח  56חלקה    6811כגוש    ,  ו/או    139לקה  תת  המשכונות  רישום  בלשכת 
 בלשכת רישום המקרקעין.  

הודעה שנמסרה לכל צד ג' בקשר עם העברת הזכויות בקשר לנכס, וכן ליתן לכל צד ג' הודעה  לבטל כל   .2
 ך.המבטלת את העברת הזכויות בקשר לנכס, ולצורך כך לחתום על כל בקשה שטר ומסמ

ב .3 בולוהפעיצוע  לשם  להופיע  הנ"ל,  אגף  קעין,  המקר  רישוםלשכת  ת  מחלקת  ישראל,  מקרקעי  מנהל 
ת, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניצפלי, ובכל מקום  מירשם והסדר מקרקעין, בתי משפט מכל הדרגו

אחר, בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום  
ויות, תביעות, הגנות, ערעורים,  חוזים, הצהרות, התחייבם,  ו, הסכמישטרות טאב  על בקשות, כל מיני

ונפשרות כל מסמך  בי ,  )עיסקה(  באיזו שהיא העברה  דבר הקשור  כל  כלל  בדרך  ולעשות    נכס יר אחר 
לעשותה, לחתום    םרשאיעלי הנכס הנ"ל, וכל דבר ופעולה שב  נכסהנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה ב 

ל מוסד  כל  בפני  ולהופיע  מסמך  כל  של  שםעל  בדרך  של  בוררות  בירור  אחרת  דרך  בכל  כל    או 
 ם בנכס. הם וזכויותיההתחייבויותי 

 יפוי כוח זה יתפרש באופן כוללני ביותר ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע.  .4

י מסכים כי הם ייצגוני ביחד עם צד ג'  ידוע לי כי באי כוחי מייצגים את צד ג' וכן אותי בקשר לנכס, ואנ .5
 ד הנובע מיפוי כוח זה.  בנושא שליחות אח

יב את יורשינו וכל הבא מכוחנו ואין אנו רשאים לבטלו  יפוי כוח זה הינו החלטי ובלתי חוזר והוא יחיי .6
יסכים   או  שהסכים  אחר  מוסד  או  אדם  בנק,  של  וכן  ג',  צד  זכויות  תלויות  ובו  הואיל  לשנותו,  או 

 קרקעין.  נו במיוות לצד ג' כספים תמורת רישום משכנתא על זכויות להל

  

 2022, שנת __________ב____ולראיה באתי על החתום היום 

 

 

  

 

 

 אישור עו"ד

 

 .דלעיל מרשיעו"ד מאשר בזה חתימת  ,____________, אני

 

   

 תאריך         
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